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  216-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:36. (  الص�تين بين الجمع حكم عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:03:38(  ؟ للندب أو للوجوب ا8مر ھذا ھل,  ا3ية... )  القسمة حضر وإذا(  تعالى قوله - 2

 عليه هللا صلى النبي وقول الرؤيا من أصاب ما بيان وسلم عليه هللا صلى النبي من طلب لما بكر أبي إقسام حديث فقه ھو ما - 3

  ) 00:04:03(  ؟. تقسم H:  له وسلم

 صاحب من إذن عندي:  بقوله لPمام ورَّى من حكم فما حكومي بتصريح إH المسجد في درساً  تلقي H الدول بعض أنظمة في - 4

  ) 00:12:01(  ؟. تعالى هللا بذلك ويقصد الج�له

 أم حديث) الرسالة خان قد محمداً  أن زعم فقد حسنة يراھا بدعة اHس�م في ابتدع من: ( قوله من مالك اHمام عن ماأثر ھل - 5
  ) 00:17:51(  ؟.أثر

  ) 00:18:34(  ؟ ثابت ھو وھل"  مودع ص�ة صلوا"  الصفوف تسوية عند يقول أن لPمام يشرع ھل - 6

  ) 00:19:25" . (  ُصدفة ھذا حَدثَ : "  التعبير ھذا يجوز ھل - 7

  ) 00:39:15) . (  الخطابية - السبكية أو(  السنية والجماعة المحمدية السنة أنصار عن الحديث - 8

  ) 00:41:26. (  العبادة وسنن العادة سنن بين الفرق - 9

 ) 00:52:38(  ؟ الزمن ھذا في البنات تدريس حكم ما -  10

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

كأنه السائل جيهل أو ال يعلم أن اجلمع للمطر ، منصوص عليه يف احلديث الذي رواه مسلم ، من   ... :الشيخ 

هر والعصر وبني املغرب والعشاء ، مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة بني الظ" حديث ابن عباس قال 

ماذا أراد " كنية عبد اهللا ابن عباس أبو العباس   "ماذا أراد بذلك يا أبا العباس ؟ " : قالوا   "بغري سفر وال مطر 

الشاهد من احلديث قول ابن عباس بغري سفر وال مطر ،  "أراد أن ال حيرج أمته " : قال  "بذلك يا أبا العباس ؟ 

أن املخاطبني كان مقررا عندهم ، ومعروفا لديهم ، أن اجلمع بعذر السفر واجلمع بعذر املطر ، أمر فهنا إشعار ب

معروف مشهور لديهم ، وذلك ملا اراد أن يبني هلم مجع الرسول عليه السالم يف املدينة وهو مقيم ، وال مطر 

أراد أن ال " : ، قال  "بذلك يا أبا العباس ماذا أراد " : هناك ، إنه إمنا مجع لرفع احلرج عن األمة ، فقالوا له 



فإذن اجلمع للمطر أمر منصوص عليه يف هذا احلديث ورمبا يف غريه ، وجرى  العمل به بني املسلمني  "حيرج أمته 

قدميا وحديثا وهو ليس بدعة ، بل هي سنة ورخصة ، فحينئذ إذا كان اجلمع للمطر ، فبديهي جدا ، أن يكون 

 وال يكون مجع تأخري أما يف هناك أحاديث أخرى يف اجلمع مجع تقدمي فنقول نعم ، لكنها اجلمع ، مجع تقدمي

خاصة أو وردت يف السفر ، وليس لدينا حديث صريح يف اجلمع يف حالة اإلقامة مجع تقدمي إال مع ما يفرضه 

ني اليت بعدها لعلي أحطت الواقع وهو كون املطر ينزل ، والصالة صالة الظهر أو صالة املغرب ، فيجمع بينها وب

  .باجلواب عن السؤال وإال بقي شيء آخر 

  

 )) ...وإذا حضر القسمة أولى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم (( يقول السائل ، قوله تعاىل  :السائل 

  اآلية هل هذا األمر للوجوب أم للندب وإذا كان للندب فما هو الصارف ؟

للوجوب ، وظنين  أين ذكرت هذا يف أحكام اجلنائز تذكر هذا أي نعم ، ذكرنا ال نعلم صارفا بل هو  :الشيخ 

  >هذا يف أول كتاب اجلنائز  ، نعم 

  

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف تأويل أيب بكر للرؤيا  ...يقول السائل ما هو فقه احلديث الذي  :السائل 

  ؟ )م ال تقس( عندما قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  ما هو تأويل قوله ؟ :الشيخ 

ال ( ما هو فقه احلديث عندما قال النيب صلى اهللا عليه السالم أليب بكر عندما بدأ يف تأويل الرؤيا  :السائل 

  ؟ )تقسم 

الذي نفهمه أنه ال ينبغي للمسلم أن حيرج أخاه املسلم على أن يعمل شيئا أو أن يقول شيئا قد ال  :الشيخ 

ف عليه أن يفعل ذلك الشيء أو أن يقوله ، ملا فيه من احلرج فلما أبو بكر استأذن من النيب صلى يرغب ، احمللو 

اهللا عليه وسلم يف تأويل رؤيا فأذن له بالتأويل وسأل الرسول عليه السالم هل اصاب يف التأويل أم ال ؟ فقال 

السالم حالفا عليه أن يبني له  فطلب من الرسول عليه )أصبت بعضا وأخطأت بعضا ( عليه السالم كلمة حق 

، فنهيه له هو تعليم لنا ، تعليم )ال تقسم ( ما الذي أصاب وما الذي أخطأ ، فنهاه عليه السالم وقال له 

لشيئني اثنني ، الشيء األول أنه ال ينبغي له أن يسأل عن شيء ال يتعلق بعبادته بصالته حبياته ، هذه رؤيا منامية 

لقسم الذي أخطأ فيه ، لو أن الرسول عليه السالم بني له وجه اخلطأ ، ألصاب بعض ، افرتض مثال أنه يف ا

الناس الذين ليس من املصلحة كشف النقاب عن هذا البعض من الناس فإذن ال ينبغي أن تسأل أنت ، فيكون 



تنا العملية ، ، والشيء الثاين وهذا مهم جدا يف حيا))ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم (( هذا من باب 

أنه ال جيوز للمسلم أن حيلف على اآلخر إال تفعل كذا ، وهذا مع األسف يقع بني الزوجني كل يوم جتيئنا أسئلة 

وفتاوى ، إنه أنا حلفت على زوجيت ما تفعلي كذا وراحت فعلت ، ما تروح لبيت أهلها ما تروح لبيت أختها 

اذا نفعل ؟ نعطي جواب بعد االستفصال ، فما ينبغي أن  لبيت كذا إىل آخره وراحت ماذا نفعل؟ فيسألون م

حيلف املسلم على أخيه املسلم فيوقعه يف احلرج وقد يقع هو يف احلرج ، كما يف املثال السابق هذا الذي نفهمه 

  .من هذا احلديث الصحيح ، نعم 

  .شيخنا نريد تسرتيح ألن شيخنا أبا مالك كان وصانا عليك رحيوا الشيخ  :السائل 

  اهال . جزاه اهللا خريا هو هنا ؟ :الشيخ 

  كيف حالكم  :السائل 

  جزاه اهللا خريا  :الشيخ 

  بالشيخ ... :السائل 

  وأحسن إليه ، اهللا يبارك فيك  :الشيخ 

  جاء له ولد مساه عبد الرؤوف مساه اياه الشيخ عبد الرؤوف :السائل 

عرفتم وضعي حنجريت ، اقول هلم يعين واحلقيقة من حنن كنا استفتينا بعض  األطباء يا أستاذ  أنتم  :الشيخ 

األمس وأنا أبصق دما ، فأحدمها أعطاين عذرا يف أن ال أتكلم ، أما اآلخر ولعله أصاب اهلدف إن شاء اهللا ، 

قال ال ضرر يف ذلك ألن معىن هذا الدم ، أن اللوزتني اللتني كانتا ملتهبتني انفجرتا ومها يف طريق الشفاء 

  -ته يضحك وطلب- 

  . ....يا شيخنا احلقيقة الطبيب الذي قال هذا  :السائل 

  - يضحك- فقط األرض مسكونة خذ بالك  :الشيخ 

على مسمع منه أقول ، يعين أراد أن يستزيد من اخلري منكم ، واخلري يف حال الضعف قد يكون ضعيفا  :السائل 

ير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا ال يستوي القاعدون من المؤمنين غ(( ، لقول اهللا تبارك وتعاىل 

 ))بأموالهم وأنفسهم ، فضل اهللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد اهللا الحسنى 

  .، فإن شاء اهللا نلتمس منكم الراحة قليال لعل اهللا سبحانه يتم الشفاء عليكم ، وما فات يتدارك إن شاء اهللا 

ندعى إىل الطعام مجيعا ، ألنه ملا يشتغل الضرس  ...ريا كان يأيت مثل هذه الراحة شيء جزاك اهللا خ :الشيخ 

  أهال وسهال كيف حالك ؟ مىت قدمت  ...يبطل الدرس بطبيعة احلال 



  أنا انسى كثريا ما ادري أمس أو أول أمس  :السائل 

  هنا لعله يتفضل باجلواب  تبلها فرصة نكسب وجود األستاذ -يضحك-رمبا كان النسيان نعمة  :الشيخ 

سألنا الشيخ يف األول عن امكانية إنه يعين يف الطب العريب إنه يتكلم أو ما يتكلم أنا الحظت إنه : الطبيب 

  صحتك جيدة يعين وال بأس لكين تركت األمر إليك 

  .. لكن أحبت يل أن  :الشيخ 

  بارك اهللا فيك على الكالم الذي تكلمت نعم واحلمد هللا صحتك يعين كما يبدو جيدة واحلمد هللا: الطبيب 

اخوانا الذين يكثر هلم االتصال بنا يغررون بنا يقولون ما شاء اهللا صحتك صحة شباب يغررون بنا يعين  :الشيخ 

  لكن هذا يف الظاهر أما يف الباطن فاهللا أعلم به

  أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة  :السائل 

  - يضحك  -خريا جزاك اهللا  :الشيخ 

  سؤال يا شيخ  :السائل 

  هذا دونه قطع العنق  ...اتكلم اعوذ باهللا مستحيل هذا اهللا يهديكم : سائل آخر 

  فيك اخلري والربكة :الشيخ 

  ليس من األدب :السائل 

  ..ال يستفيدون معك إال إذا كان  :الشيخ 

  هذا من سوء األدب شيخنا ما افعله ابدا  :السائل 

  أمن الشيخ املزعوم ولو :الشيخ 

  - يضحك الشيخ والطلبة -

  نسيت  ... :السائل 

  . ...اسئلتك كلها  ...ينسى بسرعة : سائل آخر 

  صراحة اجتهد فيه ... :السائل 

  نبدأ ال بأس باإلجابة  :السائل 

  مستثىن يعين   :الشيخ 

  

يف السعودية ألنه هناك أمر رمسي ، عندما أسأل أنا بالنسبة للحديث يف  املساجد ، يعين ممنوع هناك  :السائل 



فأقول لإلمام مثال أنا عندي أمر من صاحب اجلاللة ، أنا عندي إذن من صاحب اجلاللة فقلت يف بعض 

ولتكن منكم امة (( االس بعضهم أيد بعضهم قال ال ينبغي أن تقول هذا ، وأنا أعين بصاحب اجلاللة ، يعين 

  اللة هللا عز وجل ؟صاحب اجل ...هذه اآلية هل  ...  ))

  ال جيوز  :الشيخ 

  تورية أنا اعملها تورية :السائل 

ال جيوز ألن هذه التورية انت انتهيت من السؤال خائف يكون له ذيل خالص ؟ هذه التورية ما جتوز ،  :الشيخ 

مفهوم إىل ألن التورية اليت جاءت عن الرسول عليه السالم ، هي للتورية على الكفار ، وليس على املسلمني ، 

  هنا ؟

  .نعم  :السائل 

طيب ، ثانيا هذه التورية فيها ، إفادة خالف ما يقصد املوري ا ، خالف ما يقصد املوري ا ،  :الشيخ 

فأولئك الناس يفهمون منك صاحب اجلاللة انه هو امللك ، ألنه مع األسف هذا التعبري يف اصطالح اهل هذا 

اإلسالم وخباصة فيما يتعلق باألمساء واأللقاب من آداب االسالم ما يفهمون الزمان ، الذين ال يتأدبون بآداب 

من كلمة صاحب اجلاللة إال ما يعرب عنه بعض املعتدلني بامللك املعظم ، فإذن هنا جيب عليك وعلى أمثالك أن 

 ورسوله كلموا كلموا الناس على قدر عقوهلم ، أتريدون أن يكذب اهللا" يتأدب بأثر علي رضي اهللا عنه ، القائل 

، أنت صحيح توري ، لكنهم يفهمون منك أنك معهم ، معهم يف إطالق هذا  "الناس على قدر عقوهلم  

اللقب ، على من ال جيوز إطالقه عليه ، ومن هنا جاء املنع وجاء اخلطأ ، أما هي التورية حبيث إنه ليس فيها 

زة ، قبل أن تأيت أظن ، كنت مبناسبة بعض األسئلة ، إضرار ، ولو إضرار معنوي فكري ، فهذه التورية غري جائ

، وأن معىن هذا احلديث ، ال جيوز الضرر بنفسك ولو باخلري ، وال جيوز  )ال ضرر وال ضرار ( أشرح حديث 

اإلضرار بغريك ولو باخلري ، انظر فمعىن هذا أن املسلم  ال جيوز أن يوري باإلضرار باآلخرين ،وشر اإلضرار حينما 

  م يفهمون عنك خالف ما أنت عليه واضح ؟ طيبجتعله

  هل يصح أن نقول إن اهللا صاحب جاللة ؟ :السائل 

يصح بدون تسمية كتعبري عادي يعين وبالشرط السابق الذكر أن الذين حولك يفهمون أنه هو اهللا ، وال  :الشيخ 

  .يفهمون امللك ، لكن ال جيوز هذا اختاذه لقبا على اهللا ألنه مل يرد 

  .أنا أقول أحيانا معي امللك  ... :ئل السا

من حيث ايش ؟ التضليل هو يقول هلم من امللك  يعين  ...كذلك ولو قال من امللك فقط مكانك   :الشيخ 



  امللك اإلنساين احلاكم ، هذا حبث ثاين باب التورية يف ضرورة  ؟

  .أقول احملظور إنه من باب التورية  :السائل 

م يف فرق طبعا كما تريد أن تقول ، بني صاحب اجلاللة وبني امللك ألن امللك من نعم ، هو هذا نع :الشيخ 

  . أمساء اهللا ،  أما صاحب اجلاللة  فهذا لقب أحيانا إذا استعمل وفهم القصد منه جاز وإال فال  أي نعم

  ومن تالميذ ايب غدة وحنفي متعصب جدا ما رأيت مثله ...جيلس جبانيب احد الطالب  :السائل 

  !!اهللا أكرب  :لشيخ ا

  أحد الشباب الذين جالس جنبه يقول الذي يدخل من هنا خيرج من هنا ... :السائل 

  . ...! اهللا أكرب  :الشيخ 

  مسعنا انه جاء لغرض آخر وفتح مدرسة يف املدينة املنورة لبث مسومه :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة واهللا وبركاته ما يف جمال لرفع األمر :الشيخ 

  مسعت انه مراقب   ... :السائل 

  

  .موقوف عليه أو على النيب  " ...من ابتدع بدعة حسنة " قول ابن عمر رضي اهللا عنه  :السائل 

  .موقوف عليه  :الشيخ 

  ؟ ...وقول مالك  :السائل 

  .ايضا موقوف عليه ، أثر  :الشيخ 

  ما قول مالك ؟ :السائل 

اها حسنة ، فقد زعم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم خان الرسالة اقرأوا من ابتدع يف اإلسالم بدعة ير "  :الشيخ 

، فما مل  ))اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم اإلسالم دينا (( قوله تعاىل 

  . "يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا ، وال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا 

  .بن عمر يف البدعة قول ا :السائل 

  .  "كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة "  :الشيخ 

  

  صلوا صالة مودع ... :السائل 

  صلوا صالة إيش  :الشيخ 



  مودع :السائل 

مودع يقول هذه يقوهلا بعض األئمة هنا ، ال هذا ما صح عن الرسول عليه السالم ، أنه قال باملناسبة  :الشيخ 

  .ح هذه ، لكن هو يف الصحي

  .يف مسند أمحد  :السائل 

يف مسند أمحد وغريه ، لكن ما ورد إطالقا أنه كان يقوله بعد إقامة الصالة ، فإذا كنت تسأل عن صحة  :الشيخ 

  احلديث فاحلديث صحيح وإذا كنت تسأل هل يشرع قوله من اإلمام يف هذا املكان فاجلواب ال 

  

  كلمة صدفة أو مصادفة  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  .حدث هذا صدفة  :السائل 

  ...كلمة الصدفة ، هذه الكلمة يف حد ذاا ما فيها إشكال   -وعليكم السالم ورحة اهللا وبركاته  -  :الشيخ 

وإن كان يقصد بلفظة حق . كلمة حق ، فاملتكلم ا هو ونيته ، فإن كان يقصد صدفة مبعىن ال قدر فهو كفر 

ر يف القرآن ، يقصد ال قدر ، فهو كفر أما إذا كان يقصد أنه هذا  مبعىن ال قدر كذلك كلمة نصيب فهذ مذكو 

  كله بأمر اهللا وتقديره فما فيه شيء ؟

لكن بالنسبة  )فهو أفضل ( يف وجوب غسل اجلمعة وأجبت عن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

املدح ، كيف ميدح النيب صلى اهللا ، فنحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم ، أو نعمت يفيد  )فبها ونعمت ( للفظة 

  عليه وسلم شيئا وهو ال جيوز فعله ؟

  ساحمك اهللا من الذي قال لك ال جيوز فعله ؟ :الشيخ 

  يف الوضوء :السائل 

اهللا يهديك أيضا تشرح يل أنه هو الوضوء أنت ، ألنه أنت خمطيء فيما تقول أشد اخلطأ ، ألنك تتوهم  :الشيخ 

ت تفهم هكذا ممن مسعت منه اجلواب السابق ، أو أنك أنت تعزوا هذا لبعض الناس ، أحد شيئني ، إما أنك أن

  .أم يقولون إن الوضوء خطأ ، وال أحد يقول هذا الكالم ، مسعت مين هذا الكالم 

  .ال  :السائل 

  .إذن من أين تقول هذا الكالم  :الشيخ 

  . ...ما دام الغسل واجب  ...علمت من قولك أنه  :السائل 



  أنا أسألك اآلن كم واجب يف الوضوء ؟ :الشيخ 

  .عدة واجبات  :السائل 

  إذا قام بعدة واجبات وترك واجبا ، يعين يكون أخطأ ؟ :الشيخ 

  .طبعا أخطأ  :السائل 

  .بالواجبات أعين األوليات  ...أخطأ  :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  هذا مثلك أنت فهمتين ؟ :الشيخ 

  . مل أفهم بشكل جيد :السائل 

الوضوء فيه واجبات ، حيب االتيان ا كلها ، فجاء ا كلها ، إال واحدة منها ، فهل أخطأ يف إتيانه   :الشيخ 

  كلها ؟ أم أخطأ يف تركه إحداها ؟

  يف تركه  :السائل 

  هذا مثلك ، فالذي جاء بالوضوء يوم اجلمعة أخطأ ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  .ء بالواجب فإذن إيش إشكالك ؟ هو جا :الشيخ 

  أتى بالواجب :السائل 

  .جاء بالواجب  :الشيخ 

  وعدم فعله بواجب آخر :السائل 

  .اهللا يهديك هذا املثال أمامك :الشيخ 

  .)فبها ونعمة ( قال  :السائل 

  .إذن أنت ما فهمت املثال  :الشيخ 

  .)فبها ونعمت ( أنا فهمت املثال الذي أتيت به ، لكن  :السائل 

لك ما فهمته ، هذا الذي جاء بكل الواجبات ، هل صح وضوؤه ؟هذا الذي مل يأت بالواجب أقول  :الشيخ 

  الواحد منها ، أو األخري ، صح وضوؤه ؟

  ال  :السائل 

  إذن ما فهمت حنن نعين بالواجبات غري األركان ، لعلك فهمت اآلن ؟ :الشيخ 



  .نعم  :السائل 

  كن ؟طيب الغسل ركن ؟ الغسل يوم اجلمعة ر  :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  .إذن صح وضوؤه ، وصحت صالته ، كالذي ترك واجبا من واجبات الوضوء  :الشيخ 

  هل ميكن أن ميدح شخص على صالة ومل يأت جبميع أركاا وواجباا ؟ :السائل 

مالك  ملاذا تركت مثايل ، وجلأت إىل مثالك احملرف عما حنن يف صدده ألمر ما ؟ هذا األمر ممكن أنت :الشيخ 

متنبه له ، لذلك أنا أنصحك أن تظل يف مثالنا ، ألنه ال تستعجل ، خل مهك أنك تفهم ،و الذي مهه يفهم ، 

ما يتكلم إال قليال ، رأيت ، أنا ضربت لك مثال ، ملاذا نكلت منه إىل مثالك ، فأنت قد ختطئ وفعال أخطأت 

ت أنك فهمت علّي ، بعد أن شرحت لك أن ولست يف هذا الصدد ، ملاذا تركت املثال السابق ،و قد ظنن

  .الواجب غري الركن 

  . ...أن هذا  :السائل 

  ؟ ...ايش  :الشيخ 

  ..يعين هذ املثال الذي أتيت به الزمة هذا  :السائل 

  أتيت أنا أم أنت ؟ :الشيخ 

  .الذي أنت أتيت به ، أظن أن هذا املثال الذي أتيت به أنت الزمه هذا يف ظين  :السائل 

خمطئ ، بعد أن شرحت لك حنن نعين بالواجبات غري األركان تسألين ماذا يف رجل صلى وما أتى  :يخ الش

  .باألركان والواجبات 

  يعين هل ميدح على فعله هذا املقصود :السائل 

  اهللا يهديك :الشيخ 

  . ...ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  :السائل 

  اهللا يهديك  :الشيخ 

  آمني  :السائل 

  .ملاذا ال متشي معي  :لشيخ ا

  .أنا معك  :السائل 

  يا أخي ما لك معي خليك يف مثالك ، هل اتضح لك بأن مثالك خطأ ؟ :الشيخ 



  املثال الثاين ؟ :السائل 

  .آه :الشيخ 

  ال :السائل 

 ما وضح لك ما تريد حتكي ؟ تريد تبين عاليل وقصورا على شفا جرف هار ، الزم تفهم مثالك خطأ :الشيخ 

وإال صواب وأنا شرحت لك نعين يف مثالنا الواجبات دون األركان وإذا بك تأيت مبثال ثاين وتقول ما رأيك مبن 

ترك األركان ،والواجبات يف الصالة  هذا خطأ يا اخي اهللا يهديك ، خاصة بعد ما شرحت لك من يقول بأن 

ة ، أو شرط من شروط الصالة ، وقلت ال ، الغسل يوم اجلمعة بأنه واجب ، هل يقول بأنه ركن من أركان الصال

  واآلن أسألك سؤاال ثانيا هل يقول بأن الوضوء يوم اجلمعة هو شرط من شروك صحة الصالة أم ال ؟

  .طبعا  :السائل 

  إذن كيف بعد هذا كله أنت تقول ما رأيك ، فيمن يصلي الصالة ، ويرتك شروطها وأركاا وواجباا ؟ :الشيخ 

  . ...ا قصدت هذا أنا م :السائل 

  كيف تقول أقول لك ، ما أقول لك ايش تقصد ؟  :الشيخ 

  .طبعا خيتلف هذا :السائل 

كيف تقول يا أخي اهللا يهديك ؟ كيف تسألين ، كيف تقول يل ما رأيك فيمن يصلي الصالة وال يأيت   :الشيخ 

  .بأركاا وواجباا كيف تقول ذا الكالم ، وتقول هذا على سبيل املثال 

  األذان يؤذن

أنا مل أقصد هذا املثال ، أنا قصدت هل ميدح شخص على فعل صالة معينة وأتى جبميع واجباا  :السائل 

  .وأركاا باستثناء واجب واحد ، هل ميدح على ذلك هذا املقصود 

،  مسجلة هنا أخي مائة مرة أقول ال أناقشك على قصدك ، أناقشك على لفظك ...اهللا يهديك ،  :الشيخ 

أنت تقول يل ما رأيك بالصالة يصلي دون أركاا وواجباا ، ذكرت كلمة الركن وإال ال ؟ أنا أسألك ميكن 

  ضعت عن سؤالك ، لكن أحدد لك اآلن أنت ذكرت الركن وإال ال ؟

  .ذكرت  :السائل 

  . ...طيب ليش تذكر الركن  :الشيخ 

  . ...الفرق إنه أتى  :السائل 

  . ...له اال اهللا اشهد أن ال ا :الشيخ 



  شيخنا نفهم أنه يأمث برتك الغسل ؟: سائل آخر 

  . ...أي نعم يأمث وصالته صحيحة  :الشيخ 

وإمنا هو بشر سوي كما خلقه اهللا ، يلتفت هكذا وهكذا حىت يرى صدر من خلف اإلمام ، فإذا ما رآه معناها 

 ...ه الصورة يستوي الصف ، تقدم يا أخانا أنه متأخر ، فيتقدم بدون ان يعمل هكذا أو هكذا كما هو ،و ذ

  .تقدم ، تقدم يا عبد اهللا ومن عن مينيك ويسارك ، نعم فقط 

  كذب أو كذب يف احلديث ما فهمت معناها يف احلديث اذا تذكر لفظ احلديث؟  ...كأنه يف   :السائل 

  من يقول للثاين :الشيخ 

يف  ...بعد أن اشرتك يف القتال استشهد وتويف كأنه يف بعد أن سأل عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  . ...أشكلت علي ما عرفتها .. سياق احلديث الحتضرين اآلن فيه كذب أو كذب موجودة معي يف 

  . ...ما يف اشكال هات احلديث  :الشيخ 

  . ... :السائل 

ه السالم الصحيحة طبعا ، يف نعم أريد قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول علي ...ال  :الشيخ 

 )من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ( مثل هذا االجتماع الذي يسرته لنا ، ذلك احلديث هو قوله عليه السالم 

، وأريد يف الوقت نفسه، بعد تقدمي هذا الشكر الواجب علّي ابتداء مث على إخواننا انتهاء ، أرجوا لك يف هذا 

أنك امتلكته حديثا ، وأنك أنت ساع ، يف ختضريه وإنباته وزرعه ، فأرجوا لك أن املكان ، الذي عرفنا الدكتور 

ييسر اهللا لك ، ما قصدت إليه أوال ، وأن يكون عملك هذا  مما يفيدك دينا وأخرى ،والفائدة تنحصر أو ال 

أو زرع ينتفع  تنحصر بوجه من الوجوه ، فهي كثرية وكثرية جدا ، بعضها تنطبق على كل أرض فيها مثر ، أو حب

منه املخلوقات بأنواعها ، ما كان ناطقا أو صامتا ما كان إنسانا أو حيوانا ، ألنه جاء يف األحاديث الصحيحة 

أن المسلم ما يزرع زرعا إال ويأكل منه طير ، أو حيوان أو إنسان ، إال وله على ذلك ( يف البخاري وغريه 

س هذا هو الذي قصدت إليه ذه الكلمة ، إمنا هذه شبه مقدمة ، أو كما قال عليه السالم ، واحلقيقة لي )أجر 

والذي أمتناه لك ، أن تصبح أرضك هذه ، جنة خضراء باسقة األشجار كثرية الثمار ، حبيث يصبح مكانك هذا 

موئال للقاصدين لالجتماع للعلم ، والعلم الصحيح املستقى من الكتاب والسنة ، متذكرا بذلك ، رجال كان له 

ر طيب جدا ، ويف القاهرة بصورة خاصة ، من املشايخ الكبار املشهورين ذا الزمان مع فارق كبري بينك وبينه أث

اآلن ، وفارق متباين سلبا وإجيايا ، هو ملا بدأ يف طلب العلم كان عمره أربعني سنة، وأنت واحلمد هللا لست اآلن 

بينه ، لكن هناك أمر ، يوجد اختالف آخر ، ومن منط تبتديء يف طلب العلم ، ومن هنا يأيت االختالف بينك و 



أمتناه لك ، أن يتحقق فيك وبطريقة خري من الطريقة اليت حتققت له ، حيث إن الرجل اليوم ، له من االتباع ما 

يعدون باملاليني ، وهو كان داعية إىل السنة ، ولكين ال بد يل من بيان أن السنة اليت كان يدعو إليها ، هي 

مه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره ، ولعل اجلميع يعلمون أن األزهر ال يقدم علما ناضجا علما مبفهو 

صحيحا ، ولذلك نرى أن الذين كان هلم قدم راسخة يف العلم الصحيح ، ما استفادوا ذلك من األزهر ، كما 

يعرف شيئا من القراءة والكتابة يقولون األزهر الشريف ، فهذا الرجل دخل األزهر ، وعمره  أربعون سنة ، ال 

إطالقا ، والذي حركه إىل ذلك وهنا املشاة اليت أرجو أن تتحقق بينك وبينه من جانب كان له بستان يف القاهرة 

فكان يدعوا أهل العلم من اهل األزهر ، يدعوهم للنزهة وتغيري اجلو يف بستانه والرجل طيب وكرمي ، فكان 

جة إىل االستماع إىل األحاديث اليت جتري بينهم فكان يستفيد من طريقة إحضارهم يكرمهم وكان يشعر بأنه حبا

لبستانه وإكرامه إياهم ، يستفيد منهم علما ، من كثرة ما تكرر هذا العمل ألقى يف نفسه حب العلم ، فدخل 

املصلية هي العصا  ...األزهر وعمره أربعون سنة وهو ال يعرف كما يقولون عندنا يف دمشق ، األلف من املصلية 

الطويلة عندنا، وبعضهم يف مشال سوريا ال يفرق بني اخلمسة والطمسة ، كان عاميا متاما ، مث نبغ يف دراسته ، 

حىت أخذ الشهادة العاملية اليت يسموا هناك ، يبدوا أنه كان خملصا واهللا أعلم ، فأخذ يدعو الناس ، إىل ما عرفه 

اع كثريون جدا ، وأنا قيض يل أن أذهب إىل القاهرة أكثر من مرة ،وصليت يف من السنة ، وصار له أتباع وأتب

مسجدهم ، ومسجدهم لعله املسجد الوحيد ، أقول لعله املسجد الوحيد الذي بين وليس له حمراب وليس له 

، ذلك املنرب الطويل الذي يقطع الصف أو الصفوف فعال على السنة ، كذلك هم يعنون باحملافظة على زيهم 

وخباصة فيما يتعلق باللحية ، فال تكاد ترى فيهم حليقا خبالف مجاعتنا أنصار السنة مع األسف ،، فأكثرهم 

حليقون أي نعم ، وهم أنصار السنة ، واسم اجلمعية ، مجعية أنصار السنة احملمدية ، وسبحان اهللا كيف اإلنسان 

  .فتني خري ما عندهم يأخذ عربة من اجلماعتني ، وينبغي أن يأخذ من كل من الطائ

  

جتد أنصار السنة ، يعنون بالعقيدة الصحيحة ، خباصة فيما يتعلق منها بالتوحيد واألمساء والصفات ،  :الشيخ 

فهم موحدون سلفيون مائة باملائة ، كذلك فيما يتعلق باألحكام الشرعية حياولون ، أن يأخذوا ما ثبت منها 

من املذاهب املتبعة ، مجاعة الرجل هذا ، وفاتين أن أقدم أن اجلماعة هلا  بالسنة أي دون أن يلتزموا مذهبا معينا

أمساء عديدة ، االسم املشهور هناك يف مصر يسمون بالسنيني ، وهلم اسم ثاين نسبة لنسبة الشيخ السبكية ، 

هر عندهم ونسبة ثالثة نسبة أليب الشيخ وهي اخلطابية ، فهم حممود بن خطاب السبكي ، فهم يف الشهرة األش

السنية ، شاع هذا بني العامة ملاذا ؟ الهتمامهم باملظاهر وهذا بال شك ، حنن تم به ، لكن نضع له املوازين 



العلمية الدقيقة ، فهم مثال ، كما قلت آنفا أو أردت أن أقول ال جتد فيهم حليقا ، ال جتد فيهم رجل مقتصر 

عمامة مث البد أن يكون هلذه العمامة عذبة ، ألنه هكذا   على قلنسوة فقط ، أو هكذا مثلي ، ال بد ما حيط

كانت عمامة الرسول عليه السالم ، مث كما ترون يف األطعمة ال يأكلون كما يأكل بعض الناس وأنا منهم 

  . بامللعقة هذه وإمنا بأيديهم فهكذا السنة 

  

منها القلنسوة أو العمامة على القلنسوة ،  فعندهم إفراط وتفريط ، فيما يتعلق بالسنة ، فهذه األمور اليت :الشيخ 

 - يرمحك اهللا  -أو العذبة للعمامة ، هذا بال شك يعين أمور ثابتة عن الرسول عليه السالم ، لكن ليس هلا عالقة 

مباذا ؟ بالعبادات تأيت كما يسميها بعض العلماء بسنن العادة ، كذلك تأكل بيدك أو تأكل بامللعقة أوبالشوكة 

ه ذلك هذه أمور عادات ، ال تدخل يف العبادات على أن األكل باليد ، إذا كان اآلكل ا باليد من أو ما شاب

أجل السنة، فجميع الذين يأكلون اليوم باليد خيالفون السنة ، ألا السنة أن يأكل بثالث أصابع فما أرى واحدا 

م يوافق السنة باألكل بثالثة أصابع من يده ، من هؤالء الذين ابتلوا مبخالفة السنة باألكل باليد ، ما أرى منه

وليس كذلك الذي يأكل بوسيلة خمرتعة ، كأي وسيلة من الوسائل اليت تسهل الصعب وتقرب البعيد وحنو ذلك ، 

هذه ليس هلا عالقة كما قلنا يف أول اجللسة بالشريعة ،وإمنا هي مما خلق اهللا عز وجل لعباده ، فالتشبث يف هذه 

ع أولئك فيها ، فلزاما عليهم أن يكون هلم عمامة ، ويكون هلا عذبة ، على أنه من الثابت يف السنة الناحية ، وق

، أنه الرسول ما كان دائما يتعمم ، كان تارة يضع القلنسوة بدون عمامة وتارة عمامة بدون قلنسوة وتارة جيمع 

جتد فيهم اإلخالص واملودة واحملبة خاصة بينهما لكن الشيء الظاهر والذي يشكرون عليه إذا التقيت مع أحدهم 

بني بعضهم البعض ،مقابل هذا الغلو بالتمسك بالسنة ، يوجد عندهم احنراف خطري جدا يف العقيدة ، حيث 

إم أشاعرة يف ايش ؟ يف الصفات ، فهم يتأولون آيات الصفات حىت إن شيخهم هذا ، له كتاب خاص يف 

هي مبعىن استوىل وليس مبعىن استعلى  ))الرحمن على العرش استوى (( ة تأويل آيات الصفات ، وإثبات إنه آي

، فالشاهد هذا الرجل له حسنات وله احنرافات ، مع ذلك اآلن يف مصر أو ما ادري اآلن ألنه صار يل أكثر من 

ص هذا عشر سنني ما أتيح يل الذهاب إىل مصر ، والذي أعرفه قدميا أم كانوا يعدون باملاليني ، بسبب إخال

الرجل يف دعوته واالحنراف الذي حنن نعده عليه ، لعله كان باجتهاد منه ، يؤجر عليه إن شاء اهللا ، خالصة 

الكالم كله ، فأنا أرجوا لك أن يصبح أو تصبح هذه األرض ، جنة خضراء يرتدد عليها العلماء وطالب العلم ، 

بق للكتاب والسنة هذا الذي أردت أن أقوله ، يف هذه وأن يكون هذا املكان منارة ، لنشر العلم الصحيح املطا

  .املناسبة  



  جزاك اهللا خريا :السائل 

  واياكم :الشيخ 

أعقب بكلمة بسيطة ا ، الشكر إلخواين جزاكم اهللا كل خري إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونعوذ باهللا  :السائل 

ل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مض

اهللا وحده ال شريك له  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، أما بعد ، فإن خري الكالم كالم اهللا ، وخري اهلدي هدي 

إخواين واهللا كم : حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة ، و كل بدعة ضاللة ، وبعد 

ت هلذا االجتماع الطيب ، ما كنت أتامل ذا احلضور ، حيث إنين قد اتفقت مع األخ الدكتور تيسري على سعد

أن نومل وليمة بسبب هذه النعمة اليت أنعم اهللا علّي فيها ، يف هذا الوقت يعين فقلت له لنذبح شاة نطعم من 

فعلمت أن هناك أفراد آخرين علموا ذه تعرف يا أخي ، فقال  يل هناك إن شاء اهللا نذبح شاة أو شاتني ، 

الشاة وكذا ، فقال يل هل ترى من مانع يعين أن يكثر احلضور ، فقلت له ، اذبح عشرة شياه ، فإن كان الناس 

  سيحضرون ويأكلون هذه الشياه ، خذ يل ألف دينار 

  جزاك اهللا خريا :الشيخ 

شيخنا الفاضل رمحه اهللا رمحة واسعة أبو يوسف ، علمنا ملا أقول ذلك ؟ أريد أن ألفت النظر ، حقيقة  :السائل 

نجا ( الكرم العظيم من السنة ، يقرأ لنا األحاديث ، ويعين مر علّي حديث ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  فكان حيثنا على البذل  )أول هذه األمة باليقين وبالزهد ، ويهلك آخرها بالبخل واألمل 

  عميف ظين ن ... :الشيخ 

واألحاديث الكثرية ، البذل خاصة إذا كثر املال وبدأ ينبع من كل جهة وهذا يربك ، مّر علّي حديث  :السائل 

آخر من أخينا الشيخ أبو يوسف أن املؤمن جيب عليه دائما اذا رأى املال يتفجر وهذا من اهللا ليس بالذكاء أن 

ري ، فلذلك قلت ليعمل جتربة حيث كنت فقريا معدما حيثوا منه هكذا وهكذا يف اجلهات كلها وحيثوا منه يف اخل

  ،و اهللا ال أستطيع وأنا صيب يف قلقيليا أن أشرتي حبة متر

  احلمد هللا :الشيخ 

وجنحين اهللا سبحانه وتعاىل يف الدراسة بفضله ، وذهبت ودرست وقبل أن أدخل اجلامعة ، قلت يا رب  :السائل 

وف يكون هلا نصيب ألهل اإلسالم إن شاء اهللا واهللا وأنا جاهل وأعطاين إين فقري ، هذه الدراسة إن شاء اهللا س

اهللا سبحانه وتعاىل بدراسة اهلندسة هذا الشيء الكثري وأسرار عظيمة يف اهلندسة امليكانيكية وأنعم اهللا علّي اآلن 

ة أنا أجلس يف دراسيت وعملي ويل عشرون عاما ، فرأيت أن أختار أرضي إن شاء اهللا حيث قربت من الراح



وارتاح إن شاء اهللا فرأيت أن اشرتي حديقة وقلت اشرتيها قريبة من أهل بلدي هنا يف ادل ، لنا أصحاب إن 

  .شاء اهللا خريون واشرتيتها واحلمد هللا كان فيها نصيب طيب ، هذه احلديقة اشرتيتها وهي صخر وشوكا 

  . ...إذا هي ليست حبديقة  :الشيخ 

  جبل :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  .يعين جبل  :السائل 

  .أنت جتعلها إن شاء اهللا حديقة غناء  :الشيخ 

  ان شاء اهللا رأيت بعد أن استثمرناها وحرثناها ، أا صاحلة للغاية كانت يعين على غري توقعايت  :السائل 

  بور :الشيخ 

أخي جتربيت اخلاصة نصيحة إلخواين بور ونوينا أن شاء اهللا أننا نزرعها ونشجرها ، وكل عمل تريده يا  :السائل 

هللا سبحانه وتعاىل ، كل شيء تريد أن تغرسه لنفسك ، مسده الشجر حباجة إىل مساد ، ما سر جناح الشجر حىت 

تنمو أكثر ، وجناح األعمال اليت مررت ا ، أين ما أعمل عمال خريا ، إال وأرفق به للناس للمسلمني وللصاحلني 

لى هذه القاعدة ، فعليك دائما أن تضع هللا ولرسوله وللمؤمنني شيئا من عملك وال شيء ، ولذلك إذا حرصت ع

وأعلم مين مشاخيي اآلن طريقهم اهللا وإخواننا  ...تنس هذا األمر حىت يبارك اهللا سبحانه وتعاىل يف هذا العمل 

على احلديقة ،  السلفيني هم الذي اهتديت عن طريقهم فأنتم تعلمون احلديث كيف أن الغيوم واملطر مرت

فسمع مناديا ينادي ، انزل املطر يف حديقة فالن فوجد السر يف خمتصر الكالم ، بعد أن سأل صاحب هذه 

وهذا إذا مشينا عليه ،  )أنا آكل الثلث وأضع الثلث في األرض والثلث اآلخر أتصدق به ( احلديقة ، فقال 

ور تريب القلوب وتصلحها طيبة ورقيقة ، هذه أفضل ومشينا على موضوع أنه نكرم أنفسنا وحنب بعضنا وهذه أم

من كثري أن تم بعقلك ، ومل قلبك ، فكثري من الناس يهتم يف العقل لكن قلبه يكون يعين ما فيه تدريب ، 

  ال بد من هذه املمارسة

  ما شاء اهللا  :الشيخ 

مي لفوق يف القمة هناك إن فإن شاء اهللا على حسن ظن الشيخ ذه واهللا خاصة جئت معي تصمي :السائل 

  .شاء اهللا بيت مئتني ومخسني مرت مربع أسفله ديوان سوف أفرشه ديوان إن شاء اهللا  

  . ...ديوان علم  :السائل 

سوف افرشه وأضع فيه مكتبة إن شاء اهللا مكتبة غالية وقيمة إن شاء اهللا ، جنمع فيها احلديث وستكون  :السائل 



  .لطيبني ، وال نريد أي شيء إال هللا سبحانه وتعاىل مزارة ونزهة ألهل اإلسالم ا

  . جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

  

  سؤال يتعلق بتدريس البنات :السائل 

  حدد :الشيخ 

  التدريس يف هذا الزمان يرتتب عليه ، فنت كثرية :السائل 

  خالص معناها مهدت اجلواب :الشيخ 

  -يضحك الشيخ وطلبته-

البنت أكثر من املستوى املتوسط إذا جاز التعبري ما يسمى باملرحلة اإلعدادية ،  وحنن نرى أن ال ندرس :السائل 

أن ال تتجاوز هذا احلد ، لكن يرد علينا إخوان لنا إذا مشينا على نظامك الذي نسري عليه ، بعد عشر سنوات 

اآلخر أو من النصارى ،  سنرى أن مجيع املدرسات لبناتنا سيكن من أولئك النفر الذين ال يؤمنون باهللا وال اليوم

  فتعليق أستاذنا الكرمي على هذا املوضوع ؟

هذا تكرر مثل هذا السؤال كثريا مواجهة ومهاتفة يف اعتقادي أن هؤالء الذين يقولون هذا الكالم على  :الشيخ 

من وراء  إطالقه ، هم ال يستحضرون األحكام الشرعية املتفق عليها ، أو على األقل يكابرون فينكرون أن يرتتب

  ذلك ما ذكرته من الفنت ، واضح اجلواب إىل هنا ؟

  .إىل هنا واضح  :السائل 

أما املقصد األول فهو أن االبتعاد عن الفنت وبعبارة أخرى أقول إن كانوا مسلمني بالفنت كما أنت يظهر  :الشيخ 

وهم بال شك حسن الظن م ، من كالمك وأنا موافق عليه مائة باملائة ، إن كانوا معنا يف مثل هذه الفنت ، 

حيملنا أن ال يكونوا مكابرين ، ومنكرين لوقوع شيء من هذه الفنت ، وعلى ذلك أقول فمن اخلطأ الفاحش 

جتاهل هذه الفنت  والقول مبا حكيت عنهم ، وال حاجة بنا إىل إعادته ذلك ألن االبتعاد عن الفنت ، ومواقع 

، أنه أمر ال خيالفوننا فيه ، لقوله عليه السالم يف احلديث الذي ذكرناه الفنت هو أمر واجب ، وأيضا اعتقد فيهم 

وإذا كان هذا مسلما بوجوده ، حينئذ نقول ، هذا  )ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ( يف أول النهار 

لفنت ، ال هو أمر واجب أال وهو االبتعاد عن الفتنة أو الفنت ، طيب ، تعليم البنت ذه الصورة اليت نعرضها ل

باألمر الواجب ، وال هو باألمر املستحب ، فكيف يقال بأنه جيوز ، بل لعل بعضهم يبالغ فيقول جيب أن نعلم 

  بناتنا ، هذا التعليم ألنه يلزم منه أن يكون العلم يف أيدي فاسقات أو كافرات ، أليست هذه شبهتهم ؟



  .نعم  :السائل 

مبخالفتهم ألحكام دينهم ، وإمنا  - يرمحك اهللا- سلمني على أعدائهم حنن نقول ال يكون انتصار امل :الشيخ 

يكون باتباعهم وتطبيقهم  ألحكام  دينهم وهذه أيضا حقيقة أخرى ال ميكنهم أن يكابروا فيها أو يناقشوا فيها ، 

األمر   وحينئذ نقول ، هب أن األمر يف اية املطاف احنصر العلم يف الفاسقات ويف الكافرات نقول إن كان

كذلك ، وأعين ما أقول إن كان األمر وال يعين أن األمر كذلك يقينا ملا سيأيت بيانه إن كان األمر كذلك ، فهل 

معىن هذا املنطق ، أن خنالف لعدة قواعد علمية شرعية مسلم ا أن خنالف الشريعة لكي ال نفسح اال 

، هذا  "الغاية تربر الوسيلة " ذا معناه دخلنا يف قاعدة للفاسقات والكافرات ، أن يكن أعلمن من بناتنا حنن ، ه

ال يقوله مسلم ، مع ذلك فأنا أقول أن هذه النتيجة اليت يزعمها هؤالء واليت نقلتها عنهم ، ليس بالالزم أن تكون 

نيا إذا مل حقيقة واقعة ، ملاذا ؟ هذه النتيجة أنا أقول تكون حقيقة واقعة بشرطني اثنني أوال يف أول األمر ، وثا

يكن هناك ناس آخرون يفتون ذا القول الذي أنت نقلته عنهم ، كثريين ممن نعتقد بعقيدم وبعلمهم فحينئذ 

جيب أن نعاجل الواقع ، هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى كل األولياء على هذه النسوة ، سيكونون 

الرأي ، طبعا هناك آراء كثرية خمالفة له فإذن سيكون يف هذه متبنني لرأي األلباين مثال ومن دندن حوله يف هذا 

البنات املتعلمات قسم لسن كافرات ،و لسن فاسقات ، حىت يف رأينا ، حيث خالفوا رأينا يف هذه القضية ملاذا ؟ 

(( له ألننا من عقيدتنا السلفية الصحيحة ، ال نرى ألنفسنا سلطة شرعية على الناس ، ما دام أن اهللا يقول لرسو 

، فنحن لسنا مسيطرين على الناس ، ولكن نقول هذه الكلمة اليت تنقل عن بعض  ))لست عليهم بمسيطر 

ما لك أنت سلطان بالسيف حتمل الناس على رأيك ، وإمنا على قاعدة احلق أبلج  "ألق كلمتك وامش " الدعاة 

  .والباطل جللج 

  
  


